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Ii:~~~k~jVe~:Kna Dozivljajskih tockah na Notranjskem

Doiivljajska toika na Bloski Polici je bila, poleg treh drugih na obmoiju Las
Notranjska (med njimi tudi jama Golobina), v lanskem letu vzpostavljena
v okviru Programa za razvoj podeielja. Organizirani so bili interpretativni
pohodi, sprehodi in delavnice, za mlade in starejie, z vsebinami s podroija

kulturne dedisiine in varstva narave.

Drustvo dolomitne lutke s svojim sloga-
nom Raziskujem, torej semI je na Bloski
Polici v poletnem casu organiziralo tri roko-
delske delavniee in brezplacne aktivnosti za
otroke in mlade, tudi iz Leske doline.

Na delavniei z naslovom »Lesena ilica« so
udelezenci pod vodstvorn Bora Lebana pre-
ko zliee iskali stik z naravo. Seznanili so se
s celotnim tradicionalnim postopkom izde-
lave lesene zlice. Raziskovali vrste lesa, pri-
merne za rezbarjenje, obcudovali barvitost
in strukturo lesa ter spoznali orodje, ki je
primerno za izdelavo zlice. Ob koncu dneva
so rokodelci zadovoljno in ponosno odnesli
domov svojo posebno leseno zlico,

Na delavniei »Obarvajmo volno z rastlina-
mi, ki rastejo okrog nase hise« nas je Mar-
ko Cvetko poucil, da je pravzaprav vsaka
rastlina primerna za barvanje volne. Ude-
lezence delavnice je popeljal v carobni svet
naravnih barvil, saj je barvna kopel vedno
nekoliko drugacna, na njeno intenzivnost

namrec vplivajo stevilni dejavniki; vrsta ra-
stline in fiksatorja, njeno rastisce, posoda za
barvanje, cas namakanja, temperatura vode.
Med cakanjem na rezultate barvanja so imeli
raziskovalci priloznost preizkusiti kolovrat
in izmenjati izkusnje, povezane s postopkom
filcanja, s katerim so se udelezenci poblizje
spoznali na tretji poletni delavniei s pomen-
I3,ivimimenom »G(o)lobina polstenja.

V svet filcanja ali mokrega polstenja nas je
popeljala Polona Klaviar, ki pravi: »Ko en-
krat v roki drzimo volno, tezko pozabimo na
srecanje z njo. Zene nas zelja po ponovnem
dotiku mehkih volnenih vlaken.« S pomocjo
rok, vode in mila so oblikovali unikatne iz-
delke, v katere so ujeli trenutek casa, obcut-
ke in pogovore med udelezenci, »Ta energija
ostane za vedno vtisnjena v izdelku,« zato
G(o)lobina polstenja, pravi mentorica delav-
nice, Polona Klavzar,

Drustvo dolomitne lutke je v casu poletnih
pocitnic pripravilo tudi brezplacne aktivno-

sti za otroke in mlade, povezane z dozivlja-
njem naravnih vrednot, kulturne dediscine
in kulturne krajine obmocja Notranjske, ki
so se jih udelezili tudi otroci iz Leske doli-
ne. Aktivnosti je sofinaneirala Obcina Lo-
ska dolina. Spoznavali so dediscino pred-
nikov, na sprehodih in pohodih po kraskih
travnikih in gozdovih opazovali bivalisca
in sledove zivali. Povezovali so se z naravo,
opazovali rastline in stara mogocna drevesa,
obiskali nekaj manjsih kraskih jam in obcu-
dovali skrivnosti podzemlja. Potok Bloscica
na Bloski planoti pa je bil za otroke in mlade
ucilnica in istocasno igrisce v naravi.

Drustvo pa ni bilo aktivno same na ome-
njeni Dozivljajski tocki, ampak na razlicnih
lokacijah Notranjske. Naj omenimo zani-
miv dogodek, »Dan odprtih vrat ponorne
jame Golobine« na Loskern polju. Poleg
ogleda ponome jame, kamor smo se podali
z izkusenim jarnarjem in poznavaleem Go-
lobine Matejem Kriicem, smo obiskovalci
dogodka lahko prisluhnili tudi zanimivim
lokalnim zgodbam, povezanih z jamo in
preteklostjo Doline. »[amski svet je poseben.
V njem besede zvenijo drugace«, pravi Krzic.

Raziskovalci in ljubitelji narave, vabljeni, da
aktivnostim Drustva dolomitne lutke sledite
na naslednji povezavi:
https://raziskovalni-turizem.si/ •
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